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Spoštovani. 
 
že v sredo, 19. marca 2014 ob 16:26 uri, smo na nekatere naslove vašega uredništva poslali pismo o 
zavestnem sprenevedanju, preusmerjanju pozornosti od realnih težav in načrtnem blatenju rektorja dr. 
Dragana Marušiča v prispevku novinarke Eugenije Carl z dne 17. marca. 2014 na TV KP v Primorski 
kroniki in na TV SLO 1 v Dnevniku. V kazenski ovadbi, ki jo prilagamo, boste razbrali vsebinske 
razloge zanjo. Od trenutka podane kazenske ovadbe, smo v razmerju do Eugenije Carl prišli do 
kolizije interesov.  
 
V času rektorovanja dr. Dragana Marušiča prihajajo iz uredništva TV Koper pogosto pristranska 
poročila o njegovem delovanju in o delovanju univerze, ki je eden od stebrov razvoja in zaposlovanja v 
regiji. Dejansko ostaja velika in iskrena želja po konstruktivnem sodelovanju in objektivnem poročanju. 
Rektor jamči, da bodo novinarji RTV Slovenija dobili vse informacije, ki jih je dolžan predstaviti 
javnosti.  
 
Danes zjutraj je novinarka Eugenija Carl s snemalno ekipo poskušala na Kidričevi ulici v Kopru 
ponoviti rektorju določena vprašanja (zakaj ne odgovarjate na naša vprašanja, zakaj nas ne vabite na 
čajanke, zakaj nam ne izročite pogodbe, kakšno napravo imate v kleti, iz katerih sredstev jo boste 
plačali…).  Zaradi predhodno opisanih razmer, ji rektor ni nič odgovoril. Kar pa ne pomeni, da ima z 
odgovori težave. Nasprotno. Večino odgovorov, ki jih je postavila, na RTV Slovenija že imate. V 
trenutku, ko bo imel zbrane vse informacije o inšpekcijskem pregledu, ki še traja, bo vsem 
zainteresiranim, predvsem pa zaposlenim, ki so bili zaradi večletnih pomanjkljivosti in nepravilnosti 
informacijskega sistema največje potencialne žrtve malomarnega varovanja zasebnosti, podal celovito 
poročilo.  Glede na navedeno prilagamo:  

 Odgovori, poslani urednikom RTV TV SLO 1 in TV KP, dne 19. 3. 2014, ob 16.26 uri: več. 

 Odgovori, poslani novinarki Eugeniji Carl, dne 20. 3. 2014, ob 15:58:  

 Kronološki zapis aktivnosti, povezanih z ustreznostjo varnosti informacijskega sistema UP z 
dne 27. 3. 2014 

 
Kot smo zapisali že v ponedeljek, sta rektor in predstavnica za odnose z javnostmi UP novinarko 
Eugenijo Carl v zadnjem obdobju večkrat osebno povabila na rektorat. Nazadnje v petek, 14. marca 
2014, in v ponedeljek, 17. marca 2014. Ni šlo za prijazna vabila na klepet o zasebnem življenju 
Slovenke leta, temveč za iskreno željo po vsebinskem pogovoru o dogajanju na Univerzi na 
Primorskem. Pri tem bi dobila odgovore na njena vprašanja in še kopico drugih podatkov.  
 
Žal, novinarka ni imela nikoli časa. Po njenem delovanju v zadnjih dveh tednih, ko v sodelovanju z 
nekaterimi interesnimi skupinami zavestno preusmerja pozornost od nepravilnosti in protizakonitih 
dejanj na UP, nam postaja jasno, zakaj se je povabilom izogibala. 
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Priloge:  

- tožba 
- pogodba za kakovost  
- prijava na Urad informacijske pooblaščenke 
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